Ydelsesbeskrivelser for CFD –
Sociale tilbud

Værkstedet Skaboeshus, Skaboeshusevej 107, 5800 Nyborg – 2019
FAKTUELLE OPLYSNINGER

Tilbuddets ydelser efter lov
og §

Servicelovens § 103 og § 104

Kontaktoplysninger

Dagtilbud efter servicelovens § 103 og § 104
Virksomhedsleder:
Bettina Juhl Nielsen
Tlf.: 4439 1330/2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk
Afdelingsleder Værkstedet Skaboeshus
Susanne Eriksen
Tlf.: 4439 1338
E-mail: ser@cfd.dk

Antal pladser

36

Aldersspredning

18 – 50 år

For dagtilbud –
Åbningstider:

Generel beskrivelse af de
fysiske rammer
Specielle faciliteter
(fx busser m.m.)

Mandag 8.30-14
Tirsdag 8.30-14.30
Onsdag 8.30-13
Torsdag 8.30-14.30
Fredag
8:30-13.00

Værkstedet Skaboeshus er beliggende i udkanten af Nyborg.
Der ydes tilbud efter § 103 & § 104 samt udbydes særligt tilrettelagt
ungdomsuddannelse/STU.
En fuldtidsuge i beskyttet beskæftigelse er normeret til 26 timers
arbejdsuge, hvor der arbejdes 5 dage på en uge.
Der takseres fra 20-100 % alt afhængigt af, hvor mange dage den
enkelte er indskrevet.
I § 103 gives arbejdsdusør varieret alt efter arbejdsindsats, og der
gives 6 ugers ferie med løn.
Værkstedet tilbyder som udgangspunkt 7 praksislinjer:
-

Økologisk landbrug
Brændeproduktion
Væksthus, Park & Anlæg
Kreativt værksted & butik
Køkkenlære
Træværksted
IT-værksted

Der tilbydes endvidere dansk og matematik på FVU niveau.
Enkelte brugere tilbydes varierende kurser og praktik.
Dele af tilbuddet kan ses på nedenstående link.
https://youtu.be/42DE1oGzHpk
Værkstedet ligger i tre bygninger i tilknytning til døgntilbuddene
Skaboeshusevej 105 og 107, som har huset tilbud til døve i over 100
år. Værkstederne er nybyggede eller renoverede inden for de sidste

fem år og har et tilliggende område på 8 hektar jord.
INDHOLD OG YDELSE
Personlig hjælp og pleje
samt hjælp eller støtte til
nødvendige praktiske
opgaver i boligen –
alternativt dagtilbuddet

Formålet med dagtilbuddet er at give funktionshæmmede døve eller
døve med særlige behov, døvblinde, stærkt hørehæmmede og CIbrugere mulighed for samvær og meningsfuld beskæftigelse i et
miljø, der tager hensyn til deres særlige kommunikative behov.
De forskellige værkstedsaktiviteter er tilpasset brugernes individuelle
evner og kompetencer, og brugerne har indflydelse på, hvilke
aktiviteter de deltager i. De fleste aktiviteter har en grad af
produktion, og der stilles krav til kvalitet og omhu i arbejdet.
Produkterne sælges fra værkstedets egen butik og via samarbejde
med eksterne lokale virksomheder. Salget går til brugerlønninger.
Der ydes i hverdagen personlig hjælp og pleje til det, der anses for
nødvendigt. Brugerne skal til enhver tid klare det, de kan selv men
modtage hjælpen, hvor det er nødvendigt.
Den pædagogiske støtte er medvirkende til, at den enkelte bruger
kan fungere bedst muligt i dagligdagen og i sin relation til
omgivelserne.
Der ydes pædagogisk støtte og vejledning til at mestre eget
handicap i hverdagen indenfor mange områder afhængigt af
ressourcer, personlige problemstillinger og indgående aftaler, disse
kan eksempelvis være:














Hjælp, omsorg eller støtte
samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder

Pædagogisk støtte og vejledning til strukturering af hverdagen,
herunder gennemgang og planlægning af dagens gøremål,
aftaler m.m.
Gensidig udveksling og drøftelse af nyheder i nærmiljøet,
døveverdenen og omverdenen generelt.
Pædagogisk støtte og vejledning til socialt samvær i
arbejdstiden, samt fælles udflugter.
Pædagogisk støtte og vejledning til kontakt i forbindelse med
kursus eller praktik.
Pædagogisk støtte og vejledning til handleplan og møde med
sagsbehandlere.
Pædagogisk støtte og vejledning til at opnå de opstillede mål.
Pædagogisk støtte og vejledning til personlig hygiejne, der gør
sig gældende på en arbejdsplads.
Pædagogisk støtte og vejledning til akut opståede
problemer/spørgsmål, eller behov for en samtale.
Kontakt til brugere ved fravær, sygdom mm. via sms, skype eller
samarbejdspartnere.
Støtte og vejledning til konflikthåndtering.
Støtte til forskellige administrative opgaver som kommunikation
til offentlige instanser, tværfaglige samarbejdspartnere.
Støtte til morgenmad/frokost mm.
Støtte til transport til arbejdspladsen.

Værkstedet tilbyder forskellige linjer, hvor brugerne kan vælge at
arbejde ud fra interesse og evner samt udvikle nye færdigheder. Vi
støtter op om brugerens lyst til at dygtiggøre sig og udvikle sine
kompetencer og tilbyder også udvikling indenfor områder, hvor
pædagogerne ser muligheder.
Der har i 2015 været afholdt 2x4 ugers Mestringskursus, hvor
temaet er at mestre mere selvstændighed i et demokratisk samfund.

2

Der tilbydes i perioder eksempelvis kurser på AMU i hygiejne,
rengøring og truck.
Der afholdes individuelle kurser i rengøring, maleri mm.
Der tilbydes støttet eller individuel praktik.
Enkelte har udviklet sig til ”job med løntilskud”.
Ønsker og mål:
Det pædagogiske personale er borgerens nærmeste kontaktpersoner
og har ansvar for, at der i samarbejde med borgeren udfærdiges en
handleplan, som beskriver borgerens status samt ønsker og mål for
fremtiden. Planen revideres årligt.
Det pædagogiske personale udarbejder desuden en faglig plan, som
drøftes på det årlige handleplansmøde med handlekommunen.
Det kulturelle tilbud
Samværskultur
Aktivitetskultur
Arbejdskultur
Andet

På tilbuddet arrangeres fester og sammenkomster i løbet af året.
Nogle af aktiviteterne er traditionsbestemte og tilbagevendende
begivenheder. I arbejdsfællesskabet lægges vægt på at skabe
rammer og grobund for sociale fællesskaber, fælles spilleregler og
godt samvær.
Der er stort samarbejde mellem alle enheder i Nyborg. Bo- og
naboskab for døve, Støttecentret og Døgn 105 og 107.
MÅLGRUPPE

Generel beskrivelse af
målgruppe

Dagtilbuddet Skaboeshus har tilbud om beskyttet beskæftigelse,
samværstilbud eller STU til døve, hørehæmmede og døvblinde med
funktionsnedsættelse og andre unge døve med særlige behov.
Målgruppens særlige behov kan bunde i psykiske og fysiske
funktionsnedsættelser, personlighedsforstyrrelser, psykiatri, autisme
og Aspergers syndrom, ADHD og døvblindhed.
Fælles for brugerne er behovet for kommunikation på tegnsprog eller
visuel kommunikation for at forstå og blive forstået.

Ydelser som tilbuddet ikke
kan levere

Tilbuddet er ikke velegnet til kørestolsbrugere.
PÆDAGOGISK GRUNDLAG

Faglige kompetencer
(herunder værdier)

Værkstedet Skaboeshus understøtter den overordnede målsætning
og værdier for CFD- se www.cfd.dk
Værdierne er grundlæggende i arbejdsmiljøet og i udviklingen af
tilbuddene til brugerne.
Der er meget fokus på kommunikation i hverdagen, og samarbejdet
mellem tilbuddene er med til at styrke den faglige udvikling som
helhed og for den enkelte.
Der afholdes p-møder, tilbydes supervision, samt afholdes fast fire
årlige temadage, og der er en generel høj efteruddannelsesaktivitet
gennem kortere og længerevarende kurser.
Vision for Værkstedet Skaboeshus
Værkstedet Skaboeshus skal imødekomme og skabe unikke
muligheder for døve/hørehæmmede og borgere med behov for visuel
kommunikation.
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Alle borgere er unikke personligheder, der tilbydes beskæftigelse,
uddannelse og samværsmuligheder tilpasset den enkeltes
udviklingspotentialer.
Personalet udviser ansvarlighed og respekt overfor hinanden og
vores forskellige fagligheder: ”tegnsprog, praksisfærdighed og
pædagogik”.
Vi tilstræber, at de fysiske rammer er optimale således, at
værkstederne/linjerne er bæredygtige og selvkørende.
Kommunikation og
kompetencer

Alle medarbejdere tilbydes CFD’s basisuddannelse i tegnsprog og
kommunikation og for de fleste yderligere uddannelse i tegnsprog.
Der arbejdes bevidst med at skabe og fastholde et miljø, hvor
tegnsprog respekteres som det primære og bærende sprog i huset.
Det er en prioritet, at ansatte har kompetencer indenfor tegnsprog.

Pædagogik –
Sundhedsfaglige
kompetencer og metoder

Der arbejdes med low arousal pædagogik og med en
neuropædagogisk tilgang til forståelse af den enkelte borgers
ressourcer og adfærd samt visuelle tavler og systemer.
I det pædagogiske arbejde er der fokus på, at borgerne bliver i stand
til at have et så selvstændig og indholdsrigt arbejdsliv eller
samværstilbud som muligt.
Der tages derfor udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, i at
udvikle færdigheder på linjerne samt sociale færdigheder. Støtten
tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren føler sig værdsat og
anerkendt som et ansvarligt og voksent menneske med vægt på
selvbestemmelse og medbestemmelse.
BRUGERINDFLYDELSE

Borgerens/brugerens
indflydelse på eget tilbud

Brugerne har mulighed for selv at vælge værkstedslinjer, og de fleste
brugere har et ugeforløb, hvor der skiftes mellem forskellige linjer.

Samarbejde med pårørende

Pårørende inddrages, hvis brugeren ønsker det og er altid
velkommen på besøg eller til at være med en hel dag.
MEDARBEJDERNE

Personalesammensætning

Medarbejderne er pædagogisk uddannede eller har en relevant
håndværksmæssig uddannelse evt. kombineret med en pædagogisk
uddannelse samt tegnsprogskompetencer.

Yderligere kompetencer
Dokumentations metoder
redskaber.

Det pædagogiske personale udarbejder i samarbejde med borgeren
en årlig udviklingsplan, som beskriver borgerens status samt ønsker
og mål for fremtiden. Planen revideres årligt og evalueres halvårligt.
Det pædagogiske personale udarbejder desuden en faglig plan, som
drøftes på det årlige handleplansmøde med handlekommunen.
Forældre og pårørende kan deltage i mødet, hvis brugeren ønsker
det.
Der arbejdes med kommunikationsafdækning og neuropædagogisk
screening.
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Sekundære ydelser specielt
for tilbuddet gruppe af
borgere/brugere

Efter aftale med kommunens jobcenter kan der aftales
erhvervsafklarende forløb i form af arbejdsprøvninger,
ressourceforløb o. lign.

Tilbuddets takst

2019:
783 kr. inkl. indirekte moms
Der opkræves takst 365 dage om året.

Differentieret takst –
Mulighed for individuelle
ydelser eller tilbud efter
behov

På Skaboeshus kan det være nødvendigt at søge én eller flere tillæg
til taksten a 25 %, hvis der er væsentlige behov hos borgeren, som
ikke kan tilgodeses indenfor grundtaksten. Denne ansøgning drøftes i
en tæt dialog med borgerens hjemkommune.
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